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ــهد  ــة للمش ــا: أن كل مقارب ــة مفاده ــى فرضي ــة ع ــذه الورق ــز ه ترتك
الســعودي، هــي تنحــر بالــرورة يف مســارين اثنــن؛ أولهــا يتحــدد 
بالبعــد الــذايت املرتبــط باملرجعيــات املعرفيــة والثقافيــة للباحــث 
ــي  ــه الت ــه وأدوات ــه ورؤيت ــاط موقف ــذا االرتب ــن ه ــج ع ــا ينت ــه، وم نفس
يتنــاول بهــا موضوعــه، ويف إطــار هــذا عــى ســبيل املثــال، فأنــا كــوين 
أزعــم أننــي أمتلــك بعــض األدوات يف املجــال األديب والنقــدي من جراء 
االحتــكاك املبــارش باملنجــز النقــدي واألديب يف ســاحتنا الثقافيــة، فهذا 
يعطينــي املــرر يك أدفــع بالقــول مــا ينبغــي أن يقــال مــن خــال تأوييل 
ــدد  ــر يتح ــار اآلخ ــا املس ــك. بين ــا كذل ــي أراه ــة الت ــات املفصلي للحظ
ــداث ال  ــذه أح ــة، وه ــا املنطق ــرت به ــي م ــة الت ــر جذري ــداث األك باألح
يختلــف عــى أهميتهــا أي باحــث أو مراقــب أو حتــى عامــة النــاس؛ لــذا 
أصبحــت هــذه األحــداث مــن األهميــة مبــكان بحيــث ال ميكــن تخطيهــا 

أو تجاوزهــا.

ــي  ــي ال أدع ــة أنن ــذه الفرضي ــار ه ــه، يف مس ــا يعني ــي في ــذا يعن وه
اإلملــام بــكل التفاصيــل األخــرى التــي أثــرت مــن العمــق بتحــوالت 
التشــكييل  الفــن  حتــى  واملوســيقا  فاملــرح  الســعودي،  املشــهد 
والدرامــا كان لهــا دورهــا املخفــي واملضمــر. لكن كــوين ال أملــك األدوات 
ــن  ــتار م ــف س ــي خل ــة تجربت ــدم خاص ــا أق ــرة فأن ــرة وال الذاك وال الخ
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ــام. ــكل ع ــهد بش ــة للمش ــة التأويلي الرؤي

الســعودي«  الثقــايف  للباحــث أن »املشــهد  يبــدو  للوهلــة األوىل 
ــاول  ــن التن ــيط م ــح وبس ــار واض ــره يف مس ــكان ح ــة مب ــن الصعوب م
والتحليــل، أو إدراجــه ضمــن كتلــة واحــدة مــن الصفــات التــي ال تتايــز 
ــاء  ــن الفسيفس ــوع م ــه ن ــهد برمت ــض. املش ــن بع ــا ع ــك بعضه أو ال ينف
ــا  ــل أيًض ــوم، وال يقب ــح أو مفه ــت أي مصطل ــه تح ــل اختزال ــذي ال يقب ال
الركــون أو االستســام إىل النظــرة الثابتــة التــي ال تــرى فيــه ســوى 
ــا  ــخ، في ــى التاري ــة ع ــة واملتعالي ــص املتوارث ــن الخصائ ــة م مجموع
ــذي  ــدر ال ــة بالق ــوالت التاريخي ــتجيب للتح ــتمر يس ــراك مس ــو يف ح ه
والثقافيــة  واالجتاعيــة  النفســية  تحوالتهــم  أفــراده  فيــه  يحقــق 
والسياســية. ناهيــك عــن أن مصطلــح الثقافــة نفســه فضفــاض وواســع، 
ويحتمــل الكثــر مــن الــدالالت واملعــاين مبثــل مــا ال يحتملــه غــره مــن 

املصطلحــات.

ــو  ــعودي ه ــى الس ــايف ع ــة الثق ــف كلم ــه، عط ــك كل ــاف إىل ذل يض
مبعنــى مــن املعــاين عطــف الثقــايف عــى الســيايس مبعناهــا الواســع أو 
اتصالــه عــى األقــل باألحــداث الكــرى، أو بعبــارة أدق: ارتبــاط املجــال 
الثقــايف باملجــال الســيايس والتأثــر املتبــادل بينهــا هــو اإلطــار وهــو 
املرجــع القائــم عــى جــل التغــرات التــي طالــت املجتمــع والدولــة منــذ 

مــا يقــارب أكــر مــن خمســة عقــود مضــت.

ــوان  ــكك العن ــن نف ــول ح ــه الق ــي ب ــذي يف ــا ال ــا: م ــؤال هن والس
ــه؟ ــد من ــا املقص ــة، وم ــذه الطريق به

أوًل:��يفــي إىل وضــوح املقصــد، فاملشــهد الثقــايف عندمــا يريــد 
ــات  ــه أو وصفــه ســواء عــى مســتوى الخطاب أي باحــث تحليل
ــد  ــية ال ب ــة والسياس ــة واالجتاعي ــر الفكري ــة أو الظواه اللغوي
أن يأخــذ بعــن االعتبــار، مــن جهــة، مســألة التنــوع القبــيل 
والطائفــي واملناطقــي، ومــن جهــة أخــرى الــدور التفاعــيل لهــذا 
ــاراتها يف  ــدد مس ــة وتع ــخصية الثقافي ــم الش ــوع يف رس التن
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ــلوك. ــر والس ــات والتفك ــاج والعاق اإلنت

ثانًيا:  يفــي إىل تحديــد املصطلــح املرتبــط بالثقافة. فــا ميكن أن 
نتحــدث عــن الثقافــة بإطــاق، فاألمنــاط املتعــددة لحضورهــا 
ــل  ــتغرق كام ــة، تس ــوم االجتاعي ــل العل ــن حق ــتمدة م واملس

الحيــاة اإلنســانية والفكــر واملعرفــة والتاريــخ والديــن.

وعليــه أميــل إىل حــر الكلمــة يف معنــى يــدل عــى الحركــة 
والديناميكيــة وفــق الوضعيــات التي تتخذهــا الجاعــات إزاء األحداث 
ــتعر  ــا أس ــايت. وهن ــي والهوي ــا االجتاع ــس وجوده ــي مت ــرى الت الك
مصطلــح »تثاقــف« أو »تثقــف« culturation مــن العــامل االجتاعــي 
ــده »كل  ــي عن ــذي يعن ــتيد. ال ــي باس ــي روج ــي الفرن واألنروبولوج
ــا  ــاء، وم ــادة البن ــدم وإع ــاء واله ــن البن ــة م ــرورة دامئ ــي ص ــة ه ثقاف

ــات«))). ــا للوضعي ــة تبًع ــة كل مرحل ــو أهمي ــف ه يختل

بعــد هــذه املقدمــة، ووفــق التصــور الســابق، ســأتحدث عــن ثاثــة 
محــاور؛ كل محــور يتعلــق بحــدث أّثــر بصــورة عميقــة يف نســيج 
املجتمعــات الخليجيــة والعربيــة، وأحــدث بالتــايل تحــوالت اجتاعيــة 
وثقافيــة وسياســية مــا زالــت تفعــل فعلهــا إىل اليــوم. وســأختر عــى 
وقــع االرتــدادات أو الهــزات التــي أوجدتهــا تلــك األحــداث ردود األفعــال 
التــي اتخذتهــا الجاعــات أو األفــراد ســواء عــى مســتوى الخطابــات أو 

ــايف. ــي والثق ــلوك االجتاع ــتوى الس مس

ــايل: إىل  ــؤال الت ــن الس ــة ع ــن اإلجاب ــار ضم ــون االختب ــوف يك وس
أي درجــة أثــرت تلــك األحــداث يف بنيــة التفكــر أو الســلوك ومــن ثــم 
ــا؟ وبالتــايل يف مرحلــة ال حقــة مــن التأثــر، مــا  طورتــه ســلًبا أو إيجاًب
الــذي جــرى للهويــات الفرديــة والجاعيــة داخــل املجتمــع يف نظرتهــا 

ــامل؟ ــر والع ــها ولآلخ لنفس

وهذه األحداث الكرى املتعلقة بتلك املحاور هي:

»مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية« دنيس كوش، المنظمة العربية للترجمة 2007م، ص2)).  (((
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األول: أيديولوجيا تصدير الثورة اإليرانية )979)م(.

الثاين: حرب الخليج الثانية أو حرب تحرير الكويت )990)م(.

الثالث: أحداث الربيع العريب )))20م(.

)1(

لكــن قبــل الــروع يف الحديــث عنهــا أود الوقــوف عــى جملــة مــن 
العوامــل التــي ســاعدت عــى إيجــاد مســارات مــن عمليــة التثاقــف يف 
املشــهد الثقــايف الســعودي، التــي أفضــت بهــا إىل ترســيخ فكــرة الهــدم 
والبنــاء الثقــايف عــى مســتوى الفــرد وليــس بالــرورة عــى مســتوى 

الجاعــات.

ــاتها  ــة ومؤسس ــة واملتنوع ــل املختلف ــة العم ــال بيئ ــن خ ــة م الدول
العــام  التعليميــة والثقافيــة ســاهمت بالــرورة يف إيجــاد املنــاخ 
الــذي تتكــون داخلــه مختلــف العاقــات اإلنســانية للفــرد عــى مســتوى 
الخــرات العلميــة واالجتاعيــة واالنفتــاح الثقــايف ومتتــن أوارص 
الذاكــرة الجاعيــة. بيــد أن هــذا التــاّس بــن األفــراد مــن جميــع مناطق 
ــة  ــة واملناطقي ــة والطائفي ــم القبلي ــاف مرجعياته ــى اخت ــة ع اململك
ــدت  ــة، وأوج ــرد والدول ــن الف ــاء ب ــية يف االنت ــة التأسيس ــزز الرابط ع
ــاء. ــذا االنت ــز ه ــا يف تعزي ــبًبا ضافًي ــة س ــة املتبادل ــة االقتصادي املصلح

ــتواه  ــن مس ــاء م ــذا االنت ــال به ــرى االنتق ــى ج ــا: مت ــؤال هن والس
الواقعــي إىل مســتواه الرمــزي؟ ومــا األســباب التــي دفعتــه إىل ذلــك؟ 

ــة. ــة الورق ــة إىل نهاي ــأؤجل اإلجاب س

ــة  ــل، وطبيع ــددة للعم ــات املتع ــن البيئ ــاف ب ــة االخت ــم طبيع ورغ
الثقــايف  التبايــن  أيًضــا  ورغــم  والثقافيــة،  التعليميــة  املؤسســات 
واالجتاعــي بــن األفــراد بحكــم طبيعــة التضاريــس الجغرافيــة شــبه 
ــن  ــا م ــايف ملدنه ــي الثق ــق التاريخ ــة، والعم ــن جه ــة م ــة للمملك القاري
جهــة أخــرى، فــإن مســار التنظيــم املرتبــط بهــؤالء داخــل مؤسســاتهم 
ــركون  ــث يش ــة« بحي ــة املؤسس ــميته »ثقاف ــن تس ــا ميك ــول إىل م تح
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ــات  ــن مؤسس ــن م ــع آخري ــون م ــم يلتق ــايل ه ــا، وبالت ــا يف صنعه جميًع
ــة  ــز الرابط ــى تعزي ــب يف منح ــة تص ــع، والنتيج ــرى يف ذات الصني أخ

ــاء. ــية لانت التأسيس

قــد يكــون صحيًحــا أن ثقافــة املؤسســة تبقــى بالدرجــة األوىل 
وســيلة أو أداة لرصــد التحــوالت االقتصاديــة التــي تصيــب املؤسســة 
ــي  ــا الت ــج قيمه ــي تنت ــة ه ــة ثاني ــه، وبدرج ــع في ــذي توض ــياق ال والس
ــا عــى مختلــف الذهنيــات التــي تنتمــي لهــا. لكــن  تفرضهــا تنظيميًّ
لــ)ثقافــة املؤسســة( خــارج األفــراد  الصحيــح أيًضــا »أن ال وجــود 
املنتمــن إليهــا وال ميكنهــا أن تكــون ســابقة لهــم، بــل ُتبنــى مــن خــال 

تفاعاتهــم« )املرجــع نفســه(.

وعليــه قــد يبــدو أن بــن هــذا وذاك، حــدث نــوع مــن املواءمــة 
إنتــاج ثقافــات فرعيــة وروابــط اجتاعيــة ال  واالنســجام؛ أدى إىل 
تنتمــي إىل املؤسســة بقــدر ارتباطهــا بأفرادهــا أنفســهم، وأقــرب مثــال 
عندنــا هــو رشكــة أرامكــو التــي امتــد تأثرهــا يف النســيج االجتاعــي 
والثقــايف واالقتصــادي ألجيــال متاحقــة، رغــم أن طبيعــة العمــل بعيدة 
ــات  ــر مجس ــر إال ع ــر ال مي ــر أن التأث ــيج غ ــذا النس ــن ه ــد م كل البع
الثقافــة أو االجتــاع، وهــذا أمــر طبيعــي يف حالــة تفاعــل اإلنســان مــع 

ــامل. ــه يف الع ــن حول م

ــة  ــة األدبي ــل األندي ــرى مث ــات أخ ــل مؤسس ــا يف املقاب ــاك أيًض وهن
ــا بالدرجــة  قبــل االنتقــال إىل رؤيــة 2030 التــي كان طبيعــة عملهــا ثقافيًّ
األوىل. لكنهــا مل تحقــق هــذه املواءمــة التــي أوجدتهــا رشكــة أرامكــو 
بــن االنســجام واختــاف املســارات، فأغلــب األفــراد املنتمــن إليهــا، 
ــم  ــال ارتباطه ــن خ ــوا م ــة، مل ينتج ــب ثقافي ــون كنخ ــم يصنف وكونه
بالعمــل الثقــايف داخــل أســوار األنديــة ثقافــات فرعيــة تعيــد تصوراتهم 
عــن أنفســهم وعــن عاقاتهــم مبــن حولهــم، بــل التصلــب والتخشــب هــو 
نتــاج متســكهم بروابــط وعاقــات اجتاعيــة أكــر مــن كونهــا ثقافيــة 
ــواء  ــها س ــة نفس ــؤالء بالطريق ــر إىل ه ــه يف النظ ــا أدت إلي أدت إىل م
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كانــوا داخــل األنديــة أو خارجهــا، فاالرتبــاط الناتــج عــن األثــر والتأثــر 
يــكاد يكــون معدوًمــا إال القليــل منهــم، وأنــا ال أضــع جميــع األنديــة يف 
ســلة واحــدة، فهنــاك مــن أضــاف وعــزز مــن فكــرة االنتــاء وفتــح البــاب 
عــى ثقافــات فرعيــة وروابــط اجتاعيــة متــس الحيــاة اليوميــة مــن 

العمــق.

وال أريــد االسرســال يف ذكــر العديــد مــن املؤسســات املنتــرة يف 
طــول البــاد وعرضهــا. أكتفــي مبــا قلــت هنــا؛ ألدلِّــل بصــورة موجــزة عــن 
ــايف  ــهد الثق ــاول املش ــا تن ــن خاله ــن م ــي ميك ــة الت ــل املقرح املداخ

الســعودي بالــدرس والنقــد والتحليــل.

)2(

مــع األحــداث الكــرى التــي زلزلــت املنطقــة مــن العمــق، كان محّتــًا 
عــى املشــهد الثقــايف الســعودي أن ميــر بتحــوالت أيًضــا عميقــة، 
طالــت الكثــر مــن حياتــه ومواقفــه االجتاعيــة والثقافيــة والسياســية 
والفكريــة، وألقــت بــه مــن ضفــة إىل أخــرى، ومــن موقــع إىل آخــر، حيــث 
ظلــت أدواتــه ووســائله يف التعبــر عــن هــذه التحــوالت مروطــه 
بالدرجــة األوىل بــاألدب وفنونــه ومــن ثــم مــع تصاعــد وتــرة األحــداث 
واختــاف أســبابها ونتائجهــا أطــل الجانــب الفكــري برأســه، والســيايس 

أيًضــا لكــن عــى اســتحياء أو ألقــل باهتــام أقــل.

الثقــايف مــن جهــة ارتباطــه بتلــك  قــد تكــون دراســة املشــهد 
ــان  ــى األذه ــارها ع ــت مس ــي صاحب ــدادات الت ــل االرت ــداث وتحلي األح
والجاعــات  األفــراد  مســتوى  عــى  ســواء  واملواقــف  والخطابــات 
والنخــب واملؤسســات مل تكــن مبــا يكفــي يك تعطينــا صــورة واضحــة 

ــوالت. ــه بالتح ــا نعني ــة ع وقريب

لقــد ظلــت الدراســات التــي تناولــت املشــهد، منــذ عقديــن مــن 
ــة  ــع إىل الرام ــعودين ال تخض ــاد س ــن ونق ــرف باحث ــن ط ــن، م الزم
بالحقــل  أو املوضوعيــة، وال إىل طــرق منهجيــة تتصــل  املنطقيــة 
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األنروبولوجــي بوصفــه الخيــار املنهجــي األمثــل يف دراســة املشــهد 
بطريقــة مايكروســكوبية، ومل تخصــص جامعاتنــا وحــدات بحثيــة 
خاصــة، تشــتغل عــى صناعــة خطابــات تنويريــة حديثــة حــول جملــة 
تلــك التحــوالت، وبالتــايل دمــج هــذه الخطابــات بوســائل بيداغوجيــة 
متعــددة يف نظامنــا التعليمــي العــام والجامعــي، وهــو مــا يســاعد كثــًرا 
ــك  ــب وتل ــا يتناس ــم مب ــل ذواته ــى تأوي ــة ع ــابقة والاحق ــال الس األجي
التحــوالت أواًل، وإفســاح املجــال لهــم يف إيجــاد صيغــة مناســبة للحوار 
ــا. ــر ثانًي ــن تنوي ــات م ــك الخطاب ــه تل ــا تضّخ ــة م ــى خلفي ــل ع والتواص

لكــن لألســف جــاء املســار مختلًفــا. بعــض الباحثــن ركــز يف مقاربته 
للمشــهد عــى تأصيــل فكــرة الحداثــة يف املجتمــع الســعودي مــن دون 
أن يؤصــل الفكــرة ذاتهــا كمفهــوم أو يســتخلصها كتجربــة مــن ســياقها 
»الحداثــة  كتابــه  يف  الشــدوي  عــيل  والقــاص  فالناقــد  التاريخــي، 
د  واملجتمــع الســعودي مــن عــام 924)- 953)م« الصــادر عــام 2009م، حــدَّ
ــا،  ــا ثــم أدبيًّ مســبًقا فكــرة الحداثــة، ثــم أخــذ يبحــث عــن ريادتهــا فكريًّ
حيــث كانــت االنطاقــة مــن املجتمــع الحجــازي، بالتحديــد عنــد األديب 

حــة«. والشــاعر محمــد حســن عــواد مــن خــال كتابــه »خواطــر ُمَرَّ

لكــن قــد يغيــب عــن مثــل هــذه املقاربــة أن فكــرة الحداثــة مرتبطــة 
ــا بتحديــث الدولــة مــن جهــة واملجتمع مــن جهة أخــرى، ونهوض  عضويًّ
ــة( ال يســمح  العنــر األخــر )املجتمــع( مــن دون العنــر األول )الدول
لنــا بتحريــر املصطلــح وفــق تصوراتنــا، خصوًصــا أن الدولــة الســعودية 
يف بدايــة تشــكلها إّبــان دخــول امللــك عبدالعزيــز -رحمــه اللــه- الحجــاز. 
ــة  ــدة الدول ــت وح ــع تح ــة باملجتم ــاط الحداث ــك أن ارتب ــاف إىل ذل يض
الســعودية يفــرض عــى الباحــث أن يضــع تحــت املجهــر النقــدي فكــرة 
الريــادة مبــا يتــاءم واإلرث الكبــر ملنطقــة الجزيــرة العربيــة والخليــج.

ــن  ــاء واملتعلم ــن األدب ــا م اده ــاز بروَّ ــا أن الحج ــون صحيًح ــد يك ق
كانــوا يف طليعــة الجيــل األول الذيــن تأسســت وقامــت عــى أيديهــم 
مؤسســات الدولــة الفتيــة. لكــن اعتــاد األدب وفنونــه بوصفــه التعبــر 
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األصــدق عــن تلــك الريــادة ينفــي فكــرة الريــادة مــن األســاس؛ بســبب 
اإلرث األديب الكبــر الــذي تركتــه تلــك البيئــات خلفهــا ســواء نظرنــا إىل 

امتــداد هــذا اإلرث مــن داخــل الدولــة أو خارجهــا.

ــه  ــه يف كتاب ــن بافقي ــد حس ــة الناق ــأيت مقارب ــه ت ــه ذات ويف التوج
»إطالــة عــى املشــهد الثقــايف يف اململكــة العربيــة الســعودية« 
الصــادر عــن املجلــة العربيــة، يف ربيــع اآلخــر 2005م حيــث الحجــاز هــي 
رائــدة الوعــي يف النهضــة الفكريــة واألدبيــة تزامًنــا مــع تأســيس الدولــة 

الوطنيــة.

لكنــه ال يبنــي هــذه الريــادة عــى رؤيــة البعــد التفاعــيل بــن تكويــن 
الدولــة مــن جهــة وبــن املجتمــع وتحوالتــه مــن أثــر هــذا التفاعــل مــن 
ــي وكأن  ــردي البانورام ــط ال ــه بالخ ــى يف كتاب ــد اكتف ــرى، لق ــة أخ جه
مــا يقــرره هــو إحــدى امُلَســلَّات يف املشــهد الثقــايف الســعودي. لكــن 
الدكتــور جمعــان عبدالكريــم الغامــدي يف كتابــه »الثقافــة الســعودية ـ 
مقاربــات يف تأريــخ األدب وتحليــل الخطــاب« الصــادر عــام 3)20م يثر 
الشــك يف مســألة الريــادة، وليــس أدب الحجــاز عنــده ســوى ظــل ألدب 
ــا يعمــق مســألة الشــكوك  مــر واملهجــر. لكنــه ال يقــدم تحليــًا تاريخيًّ
عنــده، بــل ظــل هاجســه األكــر هــو تطبيــق النظريــة النقديــة ومقــوالت 
ــبًقا؛  ــة مس ــادة الحجازي ــي الري ــن نف ــه ع ــق وفكرت ــا يتواف ــاب مب الخط
لذلــك مل تقــدم عنــده مقولــة النمــوذج الثقــايف الحجــازي تفســًرا كافًيــا 
ــة  ــن بقي ــي ع ــوذج الدين ــع النم ــِه م ــوذج وتواُطِئ ــذا النم ــة ه ــن هيمن ع

النــاذج الثقافيــة األخــرى يف املنطقــة.

والغريــب يف األمــر أن تلــك املقاربــات صــدرت جميعهــا يف األلفيــة 
الثانيــة، وهــذا يعنــي أن املشــهد الثقــايف الســعودي قــد وصــل يف 
ــث  ــى الباح ــرض ع ــدوره يف ــذا ب ــذروة، وه ــبه ال ــا يش ــه إىل م تحوالت
املهتــم بالشــأن الثقــايف الســعودي أن يعيــد قــراءة املشــهد مــن زاويــة 
مختلفــة، بحيــث يضــع يف اعتبــاره بالدرجــة األوىل أن تاريــخ األفــكار 
حــول أي قضيــة أو مســألة يتطــور بتطــور األحــداث والوقائــع التاريخية 
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ــرة  ــه ففك ــرى. وعلي ــة أو بأخ ــة بطريق ــياقاته املختلف ــل بس ــي تتص الت
ــا  ــا وقيمه ــا ومعانيه ــق دالالته ــوالت ال تنغل ــة أو التح ــادة أو الحداث الري
عــى نفســها مــا دام العــامل يف حــراك مســتمر، ومــا دام االجتــاع 
اإلنســاين واملعــريف متجددْيــِن دامًئــا أيًضــا، وخصوًصــا إذا كان الحــراك 

ــا مــن العمــق. ميــس منطقتن

ومــا زاد الطــن ِبلَّــة يف هــذا املوضــوع، حــن رُِهــَن املشــهد واخُتــِزَل 
يف رصاعــات وســجاالت باســم الصحــوة اإلســامية تــارة، وباســم 
ــذه  ــل ه ــول يف تفاصي ــد الدخ ــي ال أري ــرى. ولكن ــارة أخ ــن ت الحداثي
الرديــة الكــرى، فالــكل يعرفهــا، والــكل تطــرق إليهــا ســواء مــن بعيــد 
أو قريــب. لكــن مــا يلفــت نظــري بهــذا الخصــوص، هــو قلــة الباحثــن ـ 
حســب حــدود اطاعــي ـ الذيــن تناولــوا تاريــخ الــراع بــن التياريــن 
التــي ســبقته والتطــورات  التاريخيــة  بالتطــورات  محاولــن ربطــه 

ــه. ــة علي الاحق

فمثــًا كان املــد القومــي يف الخمســينيات قــد طغــى عــى املجــال 
الثقــايف واألديب، وكان الحــاس لألفــكار القوميــة قــد تغلغــل يف فكــر 
ــا مــن خــال مواقفهــم  ــرز واضًح ــاء والنقــاد بحيــث ب الكثــر مــن األدب
عــن األدب والشــعر والطــرق النقديــة بانتقالهــم مــن الجانــب الرومانــي 
إىل الجانــب الواقعــي مثــل: عبدالله بــن إدريــس، أو عبداللــه عبدالجبار، 
أو محمــد حســن عــواد، أو طاهــر زمخــري وغرهــم. لكــن رسعــان مــا 
رأينــا أن بعًضــا مــن هــؤالء غــرَّ أفــكاره وتوجهاتــه، وذلــك حينــا طغــت 

يف الســتينيات مــن القــرن املنــرم فكــرة التضامــن اإلســامي.

لذلــك وأنــا أســوق هــذا املثــال أؤكــد أن يف املشــهد مــا ينبغــي 
ــى ال  ــيايس حت ــايف والس ــه الثق ــه بتاريخ ــي وصل ــا ينبغ ــه، وم مقاربت
ــة  ــة الصل ــة مقطوع ــراءة أيديولوجي ــايئ وق ــم ثن ــن لفه ــل مرهون نظ
بالتطــورات التاريخيــة للمشــهد برمتــه منــذ التأســيس للدولــة ومــا 

ــا. قبله
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)3(

اآلن أصــل إىل جوهــر مقاربتــي التــي طرحتهــا يف املقدمة، متوســًا 
ــة  ــه بوصل ــا يف توجي ــه مفصليًّ ــدث اعترت ــى كل ح ــر ع ــااًل، ال غ مث
ــة  ــا والفكري ــية منه ــة: السياس ــهد املختلف ــات املش ــن مركب ــل ب التفاع
واألدبيــة واالجتاعيــة. مــا يتصــل بالحــدث األول، فقــد ارتبطــت -عــى 
ــع  ــب يف املجتم ــف املذاه ــن مختل ــش ب ــرة التعاي ــال- فك ــبيل املث س
األحســايئ باعتبارهــا ســمة دالــة عليــه وميــزة عــى اجتاعــه اإلنســاين، 
ــفهية  ــعبية ش ــرة ش ــاك ذاك ــن، وهن ــن الزم ــرة م ــت يس ــدة ليس ــذ م من
ممتــدة يف التاريــخ تحــايك تلــك الفكــرة، وإن كانــت ال تطابقهــا متاًمــا، 

كــا ســُنبن الحًقــا.

ــا مــن هــذه الفكــرة هــو أن تعبراتهــا يف تلــك الذاكــرة  ــا هن مــا يهمن
مــن قبيــل القصــص أو املرويــات الشــعبية واألســطورية أو األشــعار 
الشــعبية والعربيــة الفصحــى، قــد تفصــح عــن أكــر مــا تعنيــه أو تــدل 
ــف،  ــوى التضاي ــا س ــواًل له ــد مدل ــة ال أج ــش، فالكلم ــرة التعاي ــه فك علي
ــي إىل  ــى يف ــر، وكأن املعن ــه إىل يشء آخ ــر يشء بإضافت ــو ق وه
أن مثــة حــدوًدا ال ينبغــي تجاوزهــا يف هــذا النــوع مــن العاقــات بــن 
فئــات املجتمــع، بينــا الحــال يختلــف متاًمــا، فمــن يدقــق يف مــوروث 
الذاكــرة املشــرك بــن تلــك الطوائــف يجــد ســمة أساســية أســلوبية يف 
الــرد، وهــي املحــاكاة الســاخرة، التــي مــن أهــم وظائفهــا ليــس التعبر 
عــن االنفتــاح عــى اآلخــر فقــط، وإمنــا تجــاوز ضيــق الهويــات الثقافيــة 
أيًضــا عــن وعــي مســبق؛ أي الوعــي املــروط بســياقة التاريخــي. ومــا 
ــة  ــوا للمنطق ــن أرَّخ ــة الذي ــا الرحال ــه لن ــذي ترك ــو اإلرث ال ــك، ه ز ذل ــزِّ يع

عنــد مرورهــم.

حتــى ال نخــرج عــن موضوعنــا، ال حاجــة هنــا للتعريــج أو االستشــهاد 
. ببعضهم

ــن  ــر م ــت يف الكث ــص انعكس ــك الخصائ ــو أن تل ــا ه ــا هن ــا يهمن م
حياتهــم االجتاعيــة واالقتصاديــة والعمرانيــة، وكادت أن تصــل إىل 
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ــض  ــن بع ــد يظ ــددة. وق ــة مح ــرات تاريخي ــب يف ف ــرة والنس املصاه
ــد  ــع، ق ــذا املجتم ــن ه ــة ع ــة مثالي ــورة وردي ــي ص ــاول أن أعط أين أح
يبــدو األمــر كذلــك مــن جهــة مــا. لكــن تركيــب صــورة رسديــة اجتهاديــة 
ــو  ــة، ال تخل ــدة املختلف ــادر الراف ــن املص ــر م ــى متواف ــال معط ــن خ م
ــة  ــة رسدي ــايل رؤي ــى بالت ــا تبق ــر. لكنه ــل والنظ ــة يف التحلي ــن وجاه م

ــاءلة. ــض واملس ــة للدح ــة قابل تأويلي

لكن�السؤال�هنا�ما�الذي�حدث؟

ــا  ــم أعقبه ــة، ث ــورة اإليراني ــاءت الث ــام 979)م ج ــن ع ــر م يف فراي
تصديــر أيديولوجيتهــا لــدول الجــوار التــي زعزعــت األمــن واالســتقرار 
وأدت إىل انقســام طائفــي حــاد، ثــم رسعــان مــا بــدأت بــوادر التحــول 
ــم  ــتعيدون تدينه ــاس يس ــدأ الن ــث ب ــة. حي ــة االجتاعي ــول الركيب تط
املتشــدد مــن خــال اســتحضار هوياتهــم الطائفيــة بشــكل يومــي، 
عــى اعتبــار أن الهويــة هــي موضــع ثقافتهــم التــي تتحقــق فيهــا 
ــى  ــق ع ــتحضار ينطب ــر يف االس ــاف. واألم ــز أو اخت ــا متاي ــم ب ذواته
الجميــع. لكــن وقعهــا عــى الطائفــة الشــيعية أشــد بحكــم الروابــط 
ــا  ــيل مكانه ــكان تخ ــة األرض وامل ــدأت ثقاف ــب؛ إذ ب ــة للمذه التاريخي
ألدبيــات املذهــب ومفرداتــه التــي امتــألت مبزيــج مــن التديــن الشــعبي 

ــة. ــيطة املؤدلج ــة البس والسياس

لكــن مــن جهــة أخــرى بــروز الهويــة الطائفيــة عــى الســطح مل يكــن 
يــؤدي لاحــراب والتنــازع بــن الطوائــف األخــرى باألحســاء، فقــد 
ظلــت مفاعيلهــا يف حــدود التعاطــف ال التســييس، وكان التمســك 
بطقــوس املذهــب والحــرص عــى إحيائهــا ميثــل ذروة هــذا التعاطــف، 
وال يعنــي أن قبــل الحــدث، مل يكــن هنــاك متســك أو حــرص عليهــا. لكــن 
طريقــة النظــر إىل تلــك الطقــوس أصبحــت تعــاد برمجتهــا يف األذهــان 
ــن  ــف األول م ــورة يف النص ــر الث ــن عم ــة م ــك املرحل ــات تل ــق أدبي وف

ــات. ــد الثانيني عق

يف املقابــل كان الحــدث الــذي نجــم عــن دخــول جهيــان الحــرم يف 
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20 مــن نوفمــر 979)م، وتولــد عنــه خطــاب االفــراق أو أتــاح الفرصــة له؛ 
يك يأخــذ مــداه وتأثــره يف الفضــاء االجتاعــي العــام باألحســاء. فقــد 
جــرت العــودة إىل الســجاالت الراثيــة حــول قضايــا املهــدي املنتظــر، 
يف األحاديــث الجانبيــة واملســامرات واملجالــس، وأصبحــت مــادة 
ــيًئا  ــيًئا فش ــحبت ش ــا انس ــراق، بين ــاب االف ــز خط ــا لتعزي ــكأ عليه ُيت
املحــاكاة الســاخرة التــي كان يســتمدها النــاس مــن الذاكــرة الشــعبية. 
ــك مــع املــد الصحــوي اإلســامي وانتشــاره بقــوة يف جميــع  تزامــن ذل
ــا  ــك في ــًرا بذل ــتطال مؤث ــرخ واس ــق ال ــث تعم ــة، حي ــق اململك مناط

ســوف نــراه يف املســتقبل مــن أحــداث.

ــكل  ــت ب ــر الكوي ــرب تحري ــة أو ح ــج الثاني ــرب الخلي ــدث ح ــا ح أم
ــه  ــت ظال ــيّل احتل ــدث مفص ــه ح ــه، فإن ــه وتداعيات ــه وتفاصيل تبعات
كامــل عقــد التســعينيات؛ إذ شــهد الخطابــان الرئيســان: اإلســامي 
ــود  ــت بالوج ــا ارتبط ــر م ــة أك ــوالت فكري ــة تح ــدايث يف اململك والح
بالنســبة للخطــاب اإلســامي  العربيــة  األمــريك يف أرض الجزيــرة 
الصحــوي، وبالرهــان عــى التنويــر الفكــري الفلســفي بوصفــه الــرد –أواًل- 
ــات  ــرة الثانيني ــجات ف ــات وس ــا رصاع ــي ولدته ــرازات الت ــى اإلف ع
مــن  ثانًيــا  والهــروب  اإلســامين،  ضــد  الحداثيــون  خاضهــا  التــي 
مواجهــات الوضــع الســيايس املــأزوم باملنطقــة، بالنســبة للخطــاب 

الحــدايث.

تلــك  أن  االعتقــاد  أو  التســليم  مبــكان  الصعوبــة  مــن  أننــا  بيــد 
ــن  ــط يف هذي ــر فق ــرب تنح ــات الح ــن تداعي ــة م ــرات الناتج املتغ
الخطابــن. ناهيــك عــن النظــر إليهــا ككتلــة واحــدة وإن بصــورة 
إجرائيــة. لكــن كونهــا ميتلــكان أدوات تعبريــة نافــذة مدعومة بســلطة 
اإلعــام والصحــف بالنســبة للحداثيــن، واملنابــر والجمعيــات واإلعــام 
ــؤرًشا  ــي م ــك يعط ــإن ذل ــامين. ف ــبة لإلس ــي بالنس ــوي االجتاع الدع
ــى  ــات ع ــان يف الثانيني ــا كان الره ــه فعندم ــال. وعلي ــع الح ــى واق ع
ــوص  ــه الخص ــى وج ــرح ع ــرد وامل ــعر وال ــام والش ــه ع األدب بوج
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اشــتغااًل وكتابــة وســجااًل مــن ســات الخطــاب الحــدايث، كانــت مواقف 
الخطــاب الصحــوي يف الفــرة ذاتهــا تتســم بالتشــدد يف ُجــلِّ املســائل 
الَعَقديــة والفقهيــة. كانــت بوصلــة تلــك الخطابــات فــرة التســعينيات 
ــات  ــرز النظري ــداول أب ــى ت ــزت ع ــد رك ــة ق ــة الثالث ــوًدا إىل األلفي صع
ــات«  ــة »عام ــت مجل ــفة، وأصبح ــر والفلس ــد والفك ــة يف النق الحديث
عــى ســبيل املثــال التــي يصدرهــا نــادي أديب جــدة عامــة فارقــة عــى 
ــاب  ــف الخط ــا كش ــريب، بين ــن الع ــتوى الوط ــى مس ــرح ع ــدة الط ج
الصحــوي -رغــم تشــظيه يف اتجاهــات متعــددة- عــن مراجعــات نتــج 
عنهــا تحــوالت يف بعــض املســائل، فمثــًا مســألة الــوالء والــراء »فقــد 
ــراء بقــر العــداء  قضــت مراجعــة الشــيخ ســلان العــودة ملفهــوم ال

ــن«))). ــن الكافري ــره م ــارب دون غ ــى املح ع

لكــن الســؤال املطــروح ضمــن هــذا الســياق: هــل قــادت تلــك 
ــر  ــر إىل تغي ــرف آخ ــن ط ــات م ــك املراهن ــرف، وتل ــن ط ــات م املراجع
ــة  ــح أن بوصل ــك. صحي ــن ذل ــن؟ ال أظ ــكا الخطاب ــر ل ــة التفك يف بني
ــب  ــؤدِّ يف الغال ــا مل ت ــداث. لكنه ــرات األح ــتجابت ملتغ ــات اس الخطاب
ــئلة  ــا إىل أس ــي بدوره ــث تف ــل بحي ــر والعم ــات يف النظ إىل انقطاع
جديــدة تنتمــي إىل اللحظــة ذاتهــا التــي تحــدث فيهــا تلــك التحــوالت، 
فقــد ظلــت أســئلة الــراث تهيمــن عــى التطبيقــات الحديثــة للمناهــج 
ــاب  ــانية يف الخط ــوم اإلنس ــددة للعل ــول املتع ــي إىل الحق ــي تنتم الت
الحــدايث، بينــا ارتهــن الخطــاب الصحــوي إىل إســراتيجيات الدفــاع 
ــددت  ــا تج ــؤالء مه ــد ه ــر عن ــذرة يف أرض التفك ــة متج ــا آل بوصفه

ــا. ــات ومآالته ــام األزم ــة أم ــئلة املطروح ــة األس صيغ

بيــد أن الافــت للنظــر هــو دخــول العــب جديــد يف الســاحة، آواخــر 
ــروايئ  ــاب ال ــو الخط ــة، وه ــة الثالث ــات األلفي ــعينيات وبداي ــد التس عق
باعتبــاره خطاًبــا مل يتخــذ موقًعــا، ال عــى مســتوى الســجال الثقايف، وال 
عــى مســتوى التلقــي عنــد الجمهــور، رغــم مــا أنجــزه الروائيــون طــوال 

»خطاب الصحوة السعودية« د. محمد بوهال 4)20م، ص)2.  (((
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أربعــة عقــود مــن اشــتغاالت ومقاربات وإصــدارات. لكن أحــداث الحادي 
َعــْت مــن وتــرة صعــود الخطــاب إىل الواجهــة،  عــر مــن ســبتمر، رسَّ
وأصبحــت الروايــة موضــع اهتــام عنــد كل األطــراف والتوجهــات. 
وبدأنــا نشــهد ظواهــر روائيــة مــع جيــل آخــر، ال يحمــل يف ذاكرتــه أثــر 
تداعيــات الحــرب بقــدر مــا كانــت تداعيــات الحــادي عــر مــن ســبتمر 
مركزيــة يف التأثــر املبــارش يف الروايــة مــن جهــة والــروايئ نفســه مــن 

جهــة أخــرى، ســواء عــى مســتوى القيمــة أو التلقــي.

األول  العقــد  التأثــر عــى طــول  هــذا  تتمــدد مركزيــة  وســوف 
ــث  ــريب ))20م، حي ــع الع ــداث الربي ــواًل إىل أح ــة وص ــة الثالث ــن األلفي م
ا يف الدفــاع عــن الحريــة الفرديــة  أصبحــت الروايــة العًبــا أساســيًّ
والتعبــر األكــر مواءمــة لألحــداث بوصفهــا نشــداًنا للحريــة وحقــوق 
اإلنســان والعدالــة االجتاعيــة التــي جــاء بهــا الربيــع العــريب، وكذلــك 

ــع. ــه يف املجتم ــكوت عن ــو مس ــا ه ــن كل م ــًرا ع ــا تعب بوصفه

ــوالت  ــن التح ــن أي م ــل ع ــة التحلي ــاءل يف نهاي ــا نتس ــك عندم لذل
ــة  ــن الرابط ــور م ــاعدته يف العب ــعودي وس ــع الس ــا املجتم ــي واكبه الت
الرمــزي، هــي  الواقعــي إىل مصــاّف االنتــاء  التأسيســية لانتــاء 
ــا مبــا تراكــم مــن قبلهــا مــن  ــة الربيــع العــريب املروطــة تاريخيًّ مرحل
أحــداث، ومــا حققتــه مــن تداعيــات طالــت ومــا زالــت أفــق املســتقبل، 
فمخيلــة الروايــة محوريــة يف إرســاء هــذا الجانــب مــن البعــد الرمــزي 
لانتــاء، ومحوريــة أيًضــا يف تحقيــق البعــد الفــردي يف تحقيقــه 
ومحوريــة  واملســؤولية،  الفرديــة  والحريــة  التفكــر  يف  للعقانيــة 
أيًضــا للخــروج مــن مــأزق عاقــة املجتمــع والدولــة باآلخــر والعــامل مــن 
خــال صناعــة هويــة إبداعيــة مفتوحــة للحــوار والتواصــل بديــًا مــن 
ــة  ــب اإلصاحي ــم الجوان ــد أه ــي أح ــذا يف ظن ــة، وه ــات الضيق الهوي
التــي تعتمدهــا رؤيــة اململكــة 2030 عــى يــد ويل العهــد األمــر محمــد 

ــه. ــه الل ــلان حفظ ــن س ب




